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การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น งานวิ จั ย เชิ ง ทดลอง มี จุ ด มุ ่ ง หมายเพื่ อ สร้ า งหนั ง สื อ
อ่านประกอบบทละครนอกเรื่องสังข์ทองส�ำหรับนักศึกษาชาวจีน วิธีการด�ำเนินการ
ทดลองคือน�ำหนังสืออ่านประกอบบทละครนอกเรื่องสังข์ทองที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นไปให้
ผูเ้ ชีย่ วชาญ ๓ ท่านตรวจสอบความถูกต้องด้านเนือ้ หา รูปแบบ และภาษา แล้วน�ำมา
ปรับปรุงแก้ไขหลังจากนัน้ น�ำเครือ่ งมือไปทดลองกับนักศึกษาชาวจีน ๒ ครัง้ เพือ่ หาคุณภาพ
ของหนังสืออ่านประกอบ แล้วน�ำเครือ่ งมือทีป่ รับปรุงแก้ไขไปทดลองใช้กบั กลุม่ ตัวอย่าง
ซึง่ เป็นนักศึกษาชาวจีนจ�ำนวน ๑๕ คนเพือ่ ประเมินประสิทธิภาพของหนังสืออ่านประกอบ
ผลการวิจัยพบว่าหนังสืออ่านประกอบบทละครนอกเรื่องสังข์ทองส�ำหรับ
นักศึกษาชาวจีน ๘ บท ได้แก่ บทที่ ๑ เรือ่ งย่อสังข์ทอง บทที่ ๒ กลอนบทละคร บทที่ ๓ ค�ำ
ราชาศัพท์ บทที่ ๔ ค�ำไวพจน์ บทที่ ๕ ภาพพจน์ บทที่ ๖ ส�ำนวนไทย บทที่ ๗ ความเชือ่ ของ
* บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของปริญญานิพนธ์เรื่อง หนังสืออ่านประกอบบทละคร
นอกเรื่อง “สังข์ทอง” ส�ำหรับนักศึกษาชาวจีน. ปริญญานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ปริญญานิพนธ์นี้ได้รับทุนสนับสนุน
จากบัณฑิตวิทยาลัย ประจ�ำปี 2559
** นิ สิ ต หลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าภาษาไทย คณะมนุ ษ ยศาสตร์
มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ Email: sl19900526@Outlook.com
*** ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประจ�ำภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
**** รองศาสตราจารย์ประจ�ำภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หนังสืออ่านประกอบบทละครนอกเรื่อง “สังข์ทอง” ส�ำหรับนักศึกษาชาวจีน

51

คนไทย และบทที่ ๘ เกร็ดความรู้ มีประสิทธิภาพ ๘๘.๔๐/๘๖.๑๐ ผ่านเกณฑ์ทกี่ ำ� หนด
และมีคา่ ดัชนีประสิทธิผล ๐.๗๕ แสดงให้เห็นว่าหนังสืออ่านประกอบบทละครนอกเรือ่ ง
สังข์ทองมีประสิทธิภาพและได้เสริมความรู้ ความเข้าใจ สติปญ
ั ญา ขยายประสบการณ์
ด้วยเนือ้ หาทีเ่ ข้าใจง่าย นักศึกษาชาวจีนสามารถเรียนรูเ้ รือ่ งราวต่าง ๆ ได้ดว้ ยตนเอง
ส่วนแบบประเมินความพึงพอใจส�ำหรับนักศึกษาในการใช้หนังสืออ่านประกอบมีคะแนน
เฉลี่ย ๔.๓๘ แสดงว่านักศึกษาพอใจหนังสืออ่านประกอบบทละครนอกเรื่องสังข์ทอง
ส�ำหรับนักศึกษาชาวจีน
หนังสืออ่านประกอบบทละครนอกเรื่องสังข์ทองส�ำหรับนักศึกษาชาวจีนที่
ผูว้ จิ ยั สร้างขึน้ สามารถเสริมความรูเ้ กีย่ วกับวัฒนธรรม คติสอนใจ วิถชี วี ติ ความเชือ่ ของ
คนไทย อีกทั้งฝึกนิสัยรักการอ่านและการค้นคว้าด้วยตนเองรวมทั้งเป็นแนวทางให้ครู
ชาวจีนสามารถน�ำไปใช้ในการสอนวรรณคดีไทยเรื่องอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การสร้างหนังสืออ่านประกอบบทละครนอกเรือ่ งสังข์ทองในครัง้ นีน้ บั เป็นการเผยแพร่
วรรณคดีไทยให้ชาวจีนได้รจู้ กั มากขึน้ อีกด้วย
ค�ำส�ำคัญ: สังข์ทอง, หนังสืออ่านประกอบ, นักศึกษาจีน
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Abstract
This study is an experimental research project with the aim of creating
a supplementary reading book of the lakhon nok, “Sang Thong”, for Chinese
students.The researcher studied the material and the research on Thai drama
and literature with the aim of creating a supplementary reading book.
Subsequently, the researcher wrote a supplementary reading book on “Sang
Thong” for Chinese students. The researcher sent the supplementary reading book
to three experts to verify the accuracy of the content, form and language. Then,
two experiments with Chinese students were conducted to verify the quality of
the supplementary reading book. Upon completion of the book, an experiment
with fifteen Chinese students was conducted in order to establish its effectiveness.
The supplementary reading book of “Sang Thong” for Chinese students consists
of eight chapters: Chapter 1: Synopsis of “Sang Thong”; Chapter 2: Drama in
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verse; Chapter 3: Royal words; Chapter 4: Synonyms; Chapter 5: Figures of speech;
Chapter 6: Thai idioms; Chapter 7: The beliefs of Thai people; and Chapter 8:
Tips about Thai literature. This book was found to be effective at the level of
88.40/86.10 and the progress of the students after using the supplementary
reading book was at a level of 0.75. This result demonstrates that the
supplementary reading book can help Chinese students develop their knowledge,
understanding, wisdom and experience with the basic content. The assessment of
the satisfaction levels of the students with the supplementary reading book had
an average of 4.38 points, indicating that the students were satisfied with the
supplementary reading book of “Sang Thong”.
This supplementary reading book of “Sang Thong” for Chinese
students can enhance the knowledge of these students about Thai culture,
traditions, beliefs, the Thai way of life, and also can cultivate the interest of the
students in terms of their level of interest with regard to their reading and
self-study abilities. The Chinese teachers also found this way of teaching Thai
literature was more effective.
Keywords: Sang Thong; supplementary reading book; Chinese students
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บทน�ำ
การเรียนการสอนภาษาไทยในประเทศจีนมีความเป็นมาที่ยาวนาน ตั้งแต่
มหาวิทยาลัยปักกิง่ เริม่ เปิดวิชาภาษาไทยในปี พ.ศ. ๒๔๘๙ เป็นต้นมา และในปี พ.ศ. ๒๕๔๐
เป็นจุดเริ่มต้นส�ำคัญของความร่วมมือระหว่างอาเซียน (สมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้) กับเอเชียตะวันออกเนือ่ งจากการจัดตัง้ กรอบความร่วมมืออาเซียน
+๓ ซึ่งมีประเทศสมาชิก ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
มาเลเซีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ราชอาณาจักรไทย สาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม และอีก ๓ ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศญี่ปุ่น
และสาธารณรัฐเกาหลี ความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับประเทศจีนก็มีการพัฒนา
หลายด้าน ส่วนในด้านการศึกษา ประเทศจีนได้จัดตั้งศูนย์อาชีวศึกษาและฝึกอบรม
จ�ำนวน ๑๐ แห่ง ใน ๖ มณฑล ได้แก่ กว่างซี (广西) ยูนนาน (云南) ฝูเจี้ยน
(福建) เสฉวน (四川) กุย้ โจว (贵州) และเฮยหลงเจียง (黑龙江) และจะเพิม่ จ�ำนวน
ทุนการศึกษาให้แก่ประเทศสมาชิกอาเซียน รวมทั้งส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักเรียน
นักศึกษาให้ได้ ๑๐๐,๐๐๐ คน ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีและ
เสริมสร้างมิตรภาพในภาคประชาชนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น (กรมอาเซียน กระทรวงการ
ต่างประเทศ. ๒๕๕๖) เนือ่ งจากประเทศไทยเป็น ๑ ใน ๕ ประเทศสมาชิกผูก้ อ่ ตัง้ อาเซียน
ฉะนั้นการเรียนภาษาไทยและท�ำความเข้าใจวัฒนธรรมไทยจึงมีบทบาทส�ำคัญยิ่งขึ้น
ในการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจีนและประเทศไทย
การเรียนภาษาไทยในประเทศจีนนอกจากจะมุง่ เน้นการพัฒนาความสามารถ
ด้านทักษะภาษาไทยแล้วยังมีการเรียนการสอนวรรณคดีไทยด้วย สิง่ นีส้ ง่ ผลให้นกั ศึกษา
ชาวจีนได้เรียนรู้และเข้าใจวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ วิถีชีวิตของคนไทยจากการ
อ่านวรรณคดีไทย ดังที่ฟู่ เจิงโหย่ว (傅增有) (๒๕๔๔: ๕๕) อาจารย์ประจ�ำหลักสูตร
สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยปักกิ่งได้กล่าวว่า “นักศึกษาที่ส�ำเร็จการศึกษาต้อง
มีความรูท้ างภาษาและวรรณคดีไทยพืน้ ฐานและมีทกั ษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน
และการแปลที่ จ ะประกอบอาชี พ ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และมี ค วามรู ้ เ กี่ ย วกั บ
ประเทศไทยในด้านสังคม วัฒนธรรม การเมืองและเศรษฐกิจอย่างกว้างขวาง มีความรู้
เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเทศจีนและโลก” เพราะฉะนั้นการเรียนวรรณคดีไทยจึงเป็น
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สิ่งส�ำคัญอย่างยิ่งส�ำหรับชาวจีนที่เรียนภาษาไทย
สังข์ทองเป็นวรรณคดีไทยที่ได้รับความนิยมมากในสังคมไทย นักศึกษา
ชาวจีนก็รู้จักวรรณคดีเรื่องนี้เป็นอย่างดี เพราะมีเนื้อเรื่องสนุกสนานและสะท้อน
วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต ค่านิยม และความเชื่อของคนไทยในหลาย ๆ ด้าน เช่น
นาฏกรรม จิตรกรรม วรรณกรรม เป็นต้น บทละครนอกเรื่องสังข์ทองไม่เพียงแต่
ถูกคัดเลือกให้เด็กไทยเรียน หนังสือเรียนภาษาไทยในประเทศจีนก็นิยมน�ำไปเป็น
เนื้อหาการสอน เช่น หนังสือ ภาษาไทยชั้นสูง (高级泰语) ซึ่งเป็นหนังสือเรียนของ
มหาวิทยาลัยภาษาและการค้าต่างประเทศกวางตุง้ (广东外语外贸大学) เลือกตอน
ตีคลีเป็นเนื้อหาการสอน หลินซี้วเหมย (林秀梅) และหวงจี้นเหยียน (黄进炎)
(๒๐๑๓: ค�ำน�ำ) กล่าวว่า “หนังสือภาษาไทยชั้นสูงจะน�ำวรรณกรรมหรือวรรณคดีที่ได้
รับรางวัล และเนื้อหาที่คัดเลือกมาสามารถสะท้อนให้เห็นถึงชีวิตความเป็นจริงของ
ทุกชนชั้น ทุกภูมิภาค วรรณกรรมเหล่านี้มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรม จะช่วยให้นักศึกษา
เข้าใจสังคมไทย ความคิด และพฤติกรรมของคนไทย และยังเรียนรู้รูปแบบ กลวิธีการ
เขียนและเจตนาของผู้เขียนด้วย”๑
นอกจากนี้ สิ่งที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งคือในประเทศจีนมีนิทานพื้นบ้านที่มี
โครงเรือ่ งคล้ายกับสังข์ทองของไทยได้แก่นทิ านเรือ่ งคนหน้าจักจัน่ （蝉面人）ของ
คนไทลื้อในเขตสิบสองพันนา มณฑลยูนนาน และนิทานเรื่องอะลองหอยขาว (白蚌
壳阿銮）ของคนไทใต้คง ในเขตเต๋อหง มณฑลยูนนาน ซือเหม่ยเจียว (施美娇)
(๒๕๕๖:๔๒-๔๓) ได้เปรียบเทียบ เนื้อเรื่อง โครงเรื่อง และแก่นเรื่องของนิทานเรื่อง
คนหน้าจักจั่นกับสังข์ทองพบว่านิทานสองเรื่องนี้มาจากปัญญาสชาดกเหมือนกัน แพร่
กระจายในกลุ่มตระกูลไทที่มีวัฒนธรรมพุทธเถรวาทเช่นเดียวกัน มีโครงเรื่องคล้ายกัน
ตรงที่พระเอกเกิดมาต้องซ่อนตัว ได้เจอคู่ครองในอีกเมืองหนึ่งและถูกพ่อตาทดสอบ
และสุดท้ายพระเอกชนะและถอดรูป ต่างกันตรงที่พระเอกในเรื่องสังข์ทอง ต้องออก
๑

“高级泰语教材收录了泰国获奖文学作品，内容包括反映泰国各阶
层、各地区人民生活的小说节选及短篇小说。作品具有一定的文化影响力和思
想深度，有助于帮助学生从不同的角度深入了解泰国的社会现实和当代泰国人
的思想行为等，学会分析作者的写作风格、写作意图及写作手法。” แปลเป็นภาษา
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56

วารสารไทยศึกษา ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๖๐

ไปผจญภัยและได้ของวิเศษ ส่วนคนหน้าจักจั่นของจีนมีวัฒนธรรมของชาวไทลื้อ
แทรกอยู่ เช่น การจัดตลาดนัดเรียกว่าไป๋ (摆) และการท�ำบุญตักบาตรในเขตสิบสอง
พันนา ในขณะเดียวกับนิทานสองเรื่องนี้สะท้อนคติความเชื่อทางศาสนาพุทธด้วย๒
ส่วนโครงเรื่องอะลองหอยขาวคล้ายกับเรื่องสังข์ทองของไทยแทบทุก
ประการดังทีป่ ระคอง นิมมานเหมินท์ และตาว เชิงหวา (刀承华) (๒๕๔๒:๙๓) ได้กล่าว
ไว้ว่า “นิทานไทใต้คงหลายเรื่องคล้ายคลึงกับนิทานที่เล่าในกลุ่มคนไทกลุ่มอื่นที่มาจาก
ปัญญาสชาดก เช่น นิทานไทใต้คงเรื่องอะลองหอยขาวซึ่งมีเนื้อเรื่องคล้ายกับเรื่อง
สังข์ทองพบเล่าแพร่หลายในกลุ่มไทใหญ่ด้วย น่าจะเป็นเพราะได้รับอิทธิพลจากการ
แพร่กระจายของนิทานในปัญญาสชาดก”
จะเห็นได้ว่านิทานเรื่องสังข์ทองแพร่หลายทั้งในประเทศไทยและในดินแดน
ชนชาติไทนอกประเทศไทยด้วย เป็นศิลปวัฒนธรรมทางวรรณกรรมของกลุม่ ชนชาติไท
มีความรูท้ งั้ เป็นสากลและความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละประเทศ ดังนัน้ การเรียนเรือ่ ง
สังข์ทองจะได้ความรู้เกี่ยวกับประเทศไทยมากขึ้นทั้งยังเป็นความรู้ที่เชื่อมโยงในการ
ท�ำความเข้าใจกลุ่มคนไทด้วย สามารถกระตุ้นความสนใจของนักศึกษาชาวจีนในการ
เรียนภาษาไทยได้
ผูว้ จิ ยั จึงสนใจสร้างหนังสืออ่านประกอบบทละครนอกเรือ่ งสังข์ทองเนือ่ งจาก
เป็นวรรณคดีที่มีคุณค่าทางด้านวรรณศิลป์ และเสริมความรู้ที่เกี่ยวกับวัฒนธรรม
คติสอนใจ วิถชี วี ติ และความเชือ่ ของคนไทยตลอดทัง้ เรือ่ ง อีกทัง้ ยังมีโครงเรือ่ งเหมือน
วรรณกรรมจีน เมื่อเป็นเช่นนี้การสร้างหนังสืออ่านประกอบหรือหนังสืออ่านเพิ่มเติม
เรื่องสังข์ทองจะเป็นแนวทางที่ท�ำให้นักศึกษาชาวจีนสามารถอ่านบทละครนอกเรื่อง
สังข์ทองทั้งเรื่องด้วยตนเองได้ และยังส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ สติปัญญา ขยาย
ประสบการณ์ด้วยเนื้อหาที่เข้าใจง่าย ฝึกนิสัยรักการอ่าน การค้นคว้าและเรียนรู้
เรื่องราวต่าง ๆ ด้วยตนเอง อีกทั้งยังเป็นแนวทางให้ครูชาวจีนสามารถน�ำไปใช้ในการ
สอนวรรณคดีไทยเรื่องสังข์ทองได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป
๒

สรุปความจากวิทยานิพนธ์เรือ่ ง “泰国清迈泰族《金海螺》与西双版纳傣族
《蝉面人》故事对比研究” แปลเป็นภาษาไทยโดยผู้วิจัย

หนังสืออ่านประกอบบทละครนอกเรื่อง “สังข์ทอง” ส�ำหรับนักศึกษาชาวจีน
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วัตถุประสงค์การวิจัย
เพือ่ สร้างหนังสืออ่านประกอบเสริมความรูแ้ ละความเข้าใจบทละครนอกเรือ่ ง
สังข์ทองพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

วิธีด�ำเนินการวิจัย
ผู้วิจัยมีวิธีด�ำเนินการทดลอง ดังนี้
๑. ศึ ก ษาเอกสารและงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วกั บ วรรณคดี เ รื่ อ งสั ง ข์ ท องฉบั บ
พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
๒. สร้างหนังสืออ่านประกอบบทละครนอกเรื่องสังข์ทองส�ำหรับนักศึกษา
ชาวจีนจ�ำนวน ๘ บท
๓. น�ำหนังสืออ่านประกอบที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญ ๓ ท่านตรวจสอบ
ความถูกต้องด้านเนื้อหาภาษาและรูปแบบ และแก้ไขปรับปรุงตามค�ำแนะน�ำของ
ผู้เชี่ยวชาญโดยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา
๔. น�ำหนังสืออ่านประกอบไปทดลองใช้กับนักศึกษาชาวจีน ๑ คน และ ๓ คน
เพื่อประเมินคุณภาพและแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องโดยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา และ
น�ำหนังสืออ่านประกอบไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนักศึกษาชาวจีนจ�ำนวน
๑๕ คน นักศึกษาชาวจีน ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ ๓ คณะอาเซียน
มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน (Yunnan University of Finance and
Economics) แลกเปลีย่ นเรียนทีค่ ณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
จ�ำนวน ๑๕ คน โดยเลือกแบบเจาะจงซึ่งมีพื้นฐานความรู้ภาษาไทยในระดับกลางและ
ยินดีเข้าร่วมกิจกรรม
๕. เก็บรวบรวมข้อมูลจากการท�ำแบบทดสอบเพื่อหาประสิทธิภาพและค่า
ดัชนีประสิทธิผลตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด

ผลการวิจัย
ผู้วิจัยศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับวรรณคดี บทละครนอกเรื่อง
สังข์ทอง และกระบวนการสร้างหนังสืออ่านประกอบ หลังจากนั้นด�ำเนินการสร้าง

58

วารสารไทยศึกษา ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๖๐

เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่ หนังสืออ่านประกอบบทละครนอกเรือ่ งสังข์ทองส�ำหรับ
นักศึกษาชาวจีนจ�ำนวน ๘ บท แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนแบบปรนัยชนิด
๔ ตัวเลือก จ�ำนวน ๘๐ ข้อ แบบทดสอบระหว่างเรียนแบบปรนัยชนิด ๔ ตัวเลือก
จ�ำนวน ๘๐ ข้อ และแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาชาวจีนในการใช้หนังสือ
อ่านประกอบบทละครนอกเรื่องสังข์ทอง ต่อจากนั้นน�ำเครื่องมือไปให้ผู้เชี่ยวชาญ
๓ ท่าน ตรวจความถูกต้องด้านเนื้อหา รูปแบบ และภาษา และรวบรวมข้อบกพร่อง
มาปรับปรุงแก้ไข เช่น เขียนค�ำอธิบายให้ชัดเจนขึ้น แก้ภาษาให้ถูกต้อง และจัดรูปแบบ
ให้สวยขึน้ เป็นต้น เมือ่ ปรับปรุงแก้ไขแล้วน�ำไปให้อาจารย์ทปี่ รึกษาตรวจแก้ความถูกต้อง
อีกครั้ง แล้วจึงน�ำไปทดลอง ๒ ครั้งซึ่งเป็นนักศึกษาชาวจีน ๑ คน และ ๓ คนเพื่อท�ำให้
หนังสืออ่านประกอบมีคุณภาพดีขึ้น หลังจากนั้นผู้วิจัยน�ำเครื่องมือไปทดลองกับกลุ่ม
ตัวอย่างซึ่งเป็นนักศึกษาชาวจีน ๑๕ คน เพื่อหาประสิทธิภาพของหนังสืออ่านประกอบ
การทดลองครั้งที่ ๑ ผู้ทดลองเป็นนักศึกษาชาวจีน ๑ คน ระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ ๓ คณะภาษาและวัฒนธรรมตะวันออก มหาวิทยาลัยภาษา
และการค้าต่างประเทศกวางตุ้ง (Guangdong University of Foreign Studies)
ซึง่ มาศึกษาแลกเปลีย่ นทีค่ ณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผลการทดลอง
พบว่า ผู้ทดลองได้คะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนร้อยละ ๔๒.๕ แบบทดสอบหลังเรียน
ได้ร้อยละ ๙๕ แบบทดสอบระหว่างเรียนได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๙๖.๓ ผู้ทดลอง
ได้คะแนนแบบทดสอบระหว่างเรียนสูงเนื่องจากท�ำแบบทดสอบทันทีหลังจากการอ่าน
บท ยังจ�ำเนื้อหาได้และตั้งใจท�ำแบบทดสอบจึงได้คะแนนสูง จากการวิเคราะห์ข้อมูล
และสัมภาษณ์ผู้ทดลองพบว่าผู้ทดลองมีพื้นฐานภาษาไทยค่อนข้างดี ชอบอ่านหนังสือ
และวารสารภาษาไทย เมื่อผู้วิจัยไปปรึกษากับผู้ทดลองว่าขอความร่วมมือในการ
ทดลองครัง้ นี้ ผูท้ ดลองรูส้ กึ สนใจเมือ่ ทราบว่าเป็นการอ่านหนังสืออ่านประกอบเกีย่ วกับ
วรรณคดีไทย และในกระบวนการทดลองผู้ทดลองตั้งใจอ่านบททุกครั้งและชอบถาม
เมื่อมีเนื้อหาที่ไม่เข้าใจ จึงได้คะแนนค่อนข้างสูง ในการท�ำแบบทดสอบ ผู้ทดลองมี
ค�ำแนะน�ำว่าควรเพิ่มการอธิบายค�ำศัพท์ยากเป็นภาษาไทยและภาษาจีน ค�ำศัพท์ยาก
บางค� ำ แปลเป็ น ภาษาจี น แล้ ว ผู ้ ท ดลองจะเข้ า ใจความหมายทั น ที เช่ น ค� ำ ว่ า
“พระโพธิสัตว์” อธิบายเป็นภาษาไทยหมายถึงท่านผู้ที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าซึ่ง
ผู้ทดลองอ่านแล้วไม่ค่อยเข้าใจความหมาย แต่แปลเป็นภาษาจีนค�ำว่า “พระโพธิสัตว์”
หนังสืออ่านประกอบบทละครนอกเรื่อง “สังข์ทอง” ส�ำหรับนักศึกษาชาวจีน
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หมายถึง “菩萨” ผู้ทดลองจะเข้าใจความหมาย ผู้วิจัยจึงแก้ไขปรับปรุงเนื้อหาตาม
ค�ำแนะน�ำของผู้ทดลอง โดยปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา
การทดลองครั้งที่ ๒ ผู้ทดลองเป็นนักศึกษาชาวจีน ๓ คน ระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ ๓ คณะวัฒนธรรมและการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัย
ครูกวางสี (Guangxi Teachers Education University) ซึ่งมาศึกษาแลกเปลี่ยนที่
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผลการทดลองพบว่า
ผู้ทดลองได้คะแนนเฉลี่ยแบบทดสอบก่อนเรียนร้อยละ ๓๖.๗ แบบทดสอบหลังเรียน
ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๙๐.๘ แบบทดสอบระหว่างเรียนได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๙๓.๘
ผู้วิจัยพบว่าคะแนนเฉลี่ยของแบบทดสอบหลังเรียนไม่สูงเท่าการทดลองครั้งที่ ๑
เนื่องจากการทดลองครั้งที่ ๒ ผู้ทดลอง ๓ คนมีความสามารถด้านการเรียนรู้ต่างกัน
คนที่ ๑ เป็นนักศึกษาที่ไม่สนใจตอบค�ำถามได้คะแนนแบบทดสอบหลังเรียนร้อยละ ๙๐
คนที่ ๒ เป็นนักศึกษาทีใ่ ช้เวลานานกว่าในการอ่านบท และเข้าใจเนือ้ หาช้ากว่า ได้คะแนน
แบบทดสอบหลังเรียนร้อยละ๘๒.๕ และคนที่ ๓ สนใจอ่านวรรณคดีเรื่องสังข์ทอง
ตั้งใจท�ำแบบทดสอบและทบทวนเนื้อหาอีกครั้งก่อนท�ำแบบทดสอบหลังเรียนด้วย
จึงได้คะแนนเต็มในการท�ำแบบทดสอบหลังเรียน ฉะนั้นคะแนนเฉลี่ยทั้ง ๓ คน จึงต�่ำ
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลและสัมภาษณ์ผทู้ ดลองพบว่า ผูท้ ดลองรูส้ กึ ว่ารูปภาพประกอบ
ช่วยให้เข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้น และมีค�ำแนะน�ำว่าควรเพิ่มวิธีการออกเสียงค�ำศัพท์
ที่อ่านยากซึ่งส่วนใหญ่เป็นค�ำราชาศัพท์ ค�ำไวพจน์ และค�ำที่เกี่ยวกับความเชื่อ เช่น
ค�ำว่า “พระราชชนก” “พระราชโอรส” “ภูวไนย” “บริกรรม” เป็นต้น ผูว้ จิ ยั แก้ไขปรับปรุง
เนื้อหาตามค�ำแนะน�ำของผู้ทดลองโดยปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา
การทดลองครั้งที่ ๓ ผู้วิจัยน�ำเครื่องมือไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่างเพื่อ
หาประสิทธิภาพของหนังสืออ่านประกอบ และศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลซึ่งเป็นความ
ก้าวหน้าของนักศึกษาทีใ่ ช้หนังสืออ่านประกอบบทละครนอกเรือ่ งสังข์ทอง กลุม่ ตัวอย่าง
ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่นักศึกษาชาวจีนจ�ำนวน ๑๕ คน ระดับปริญญาตรี สาขา
วิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ ๓ คณะอาเซียน มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน
(Yunnan University of Finance and Economics) ซึ่งมาศึกษาแลกเปลี่ยนที่คณะ
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โดยยินดีเข้าร่วมกิจกรรมและ
มีความรู้ภาษาไทยในระดับกลาง ผลการทดลองพบว่าคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียน
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มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ๔๔.๘ แบบทดสอบระหว่างเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน
ของหนังสืออ่านประกอบซึง่ เป็นประสิทธิภาพตัวแรกและตัวหลังมีคะแนนเฉลีย่ ร้อยละ
๘๘.๔/๘๖.๑ ผ่านเกณฑ์ประสิทธิภาพทีก่ ำ� หนดไว้ E๑/E๒=๘๐/๘๐ หนังสืออ่านประกอบ
ทั้งหมด ๘ บท มีค่าประสิทธิภาพ ดังนี้
บทที่ ๑ เรื่องย่อสังข์ทอง
บทที่ ๒ กลอนบทละคร
บทที่ ๓ ค�ำราชาศัพท์
บทที่ ๔ ค�ำไวพจน์
บทที่ ๕ ภาพพจน์
บทที่ ๖ ส�ำนวนไทย
บทที่ ๗ ความเชื่อของคนไทย
บทที่ ๘ เกร็ดความรู้

ประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพ

ร้อยละ ๘๗.๓
ร้อยละ ๘๒.๖
ร้อยละ ๘๘.๗
ร้อยละ ๙๒.๗
ร้อยละ ๘๔.๖
ร้อยละ ๙๒.๗
ร้อยละ ๘๔
ร้อยละ ๙๔.๗

ผู้วิจัยพบว่าคะแนนในการท�ำแบบทดสอบก่อนเรียนค่อนข้างต�่ำ ได้คะแนน
เฉลี่ยร้อยละ ๔๔.๘ เนื่องจากการศึกษาเรียนรู้วรรณคดีไทยเป็นเรื่องยากส�ำหรับชาว
ต่างชาติ และกลุม่ ตัวอย่างมีความรูเ้ กีย่ วกับวรรณคดีไทยน้อย เพราะวิชาวรรณคดีไทย
ส่วนใหญ่เป็นวิชาเลือกในหลักสูตรการเรียนภาษาไทยในประเทศจีน นักศึกษารู้จัก
วรรณคดีไทยเรื่องสังข์ทองหลังจากมาแลกเปลี่ยนเรียนภาษาไทยที่ประเทศไทย แค่
เคยได้ยินว่าเป็นวรรณคดีที่น่าสนใจ รู้จักเจ้าเงาะตัวด�ำในเรื่องสังข์ทอง แต่ไม่รู้
รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ หลังจากอ่านหนังสืออ่านประกอบบทละครนอกเรื่อง
สั ง ข์ ท องนั ก ศึ ก ษามี ค วามรู ้ เ พิ่ ม เกี่ ย วกั บ บทละครนอกเรื่ อ งสั ง ข์ ท อง และเข้ า ใจ
วัฒนธรรม วิถชี วี ติ และความเชือ่ ของคนไทยมากขึน้ ซึง่ สอดคล้องกับรืน่ ฤทัย สัจจพันธุ์
(๒๕๔๙: ๖๓) กล่าวไว้ “วรรณคดีแทบทั้งหมดเป็นเรื่องราวของชีวิตมนุษย์ตามอารมณ์
และตามสายตาของผู้แต่ง การอ่านวรรณคดีจึงท�ำให้มีประสบการณ์ชีวิตที่กว้างขวาง
และหลากหลายกว่าชีวติ ของเราเอง ท�ำให้เราเข้าใจความคิดและการกระท�ำของมนุษย์
ซึง่ ตกอยูใ่ นสถานการณ์บางอย่าง ผูแ้ ต่งท�ำให้เรามองเห็นสถานการณ์ภายนอกทีบ่ บี รัด
ตัวละคร ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยทางสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ความเชื่อ และอื่น ๆ”

หนังสืออ่านประกอบบทละครนอกเรื่อง “สังข์ทอง” ส�ำหรับนักศึกษาชาวจีน
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จากการวิเคราะห์คะแนนแบบทดสอบระหว่างเรียนซึ่งเป็นประสิทธิภาพ
ตัวแรก มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๘๘.๔ ผู้วิจัยสังเกตว่าผู้ทดลองได้คะแนนค่อนข้างสูง
ในการท�ำแบบทดสอบระหว่างเรียนเนื่องจากผู้ทดลองท�ำแบบทดสอบระหว่างเรียน
หลังจากการอ่านบททันทีจงึ ยังจ�ำเนือ้ หาได้ คะแนนเฉลีย่ แบบทดสอบระหว่างเรียนของ
แต่ละบทมีความแตกต่างกัน บทอ่านที่มีค่าประสิทธิภาพสูงสุด E๑= ๙๔.๗ คือบทที่ ๘
เกร็ดความรู้ เนือ่ งจากเป็นบททีแ่ นะน�ำตัวละคร ทีป่ รากฏในเรือ่ ง สังข์ทองพร้อมรูปภาพ
และการอธิบายลักษณะต่าง ๆ ด้วยภาษาจีน เช่น พญานาค ยักษ์ พระอินทร์ เป็นต้น
นักศึกษารูจ้ กั ตัวละครเหล่านีเ้ นือ่ งจากได้เห็นสร้างสรรค์เป็นจิตรกรรม ประติมากรรมใน
ประเทศไทย การใช้รปู ภาพประกอบช่วยกระตุน้ ความสนใจของนักศึกษาในการอ่านบท
และการอธิบายตัวละครเป็นภาษาจีนช่วยให้นกั ศึกษาเข้าใจเนือ้ หาง่ายขึน้ เช่น ตัวละคร
“
  ในประเทศจีน นักศึกษา
“ครุฑ” ในประเทศไทยเหมือนกับ （迦楼罗）大鹏金翅鸟”
จึงสนใจอ่านเนื้อหาและได้คะแนนสูงในการท�ำแบบทดสอบ บทที่ ๔ ค�ำไวพจน์ กับ
บทที่ ๖ ส�ำนวนไทย ก็เป็นบทอ่านที่มีค่าประสิทธิภาพสูงซึ่งมี E๑=๙๒.๗ เท่ากัน
สองบทนี้มีเนื้อหาที่เข้าใจง่ายกว่าบทอื่นเนื่องจากเป็นบทที่เกี่ยวกับค�ำและส�ำนวน
นักศึกษาตัง้ ใจอ่านบทและจ�ำค�ำศัพท์ทหี่ ลากหลายและส�ำนวนต่าง ๆ ได้จงึ ได้คะแนนสูง
ส่วนบทเรียนที่มีค่าประสิทธิภาพต�่ำสุด E๑= ๘๒.๖ คือบทที่ ๒ กลอนบทละคร
เนื่องจากบทนี้กล่าวถึงลักษณะกลอนบทละครซึ่งเป็นเรื่องยากส�ำหรับชาวต่างชาติ
เพราะนักศึกษาไม่เคยเรียนความรู้เกี่ยวกับฉันทลักษณ์ของร้อยกรองมาก่อน วิธีการ
แก้ไขคือเพิ่มภาษาจีน และยกตัวอย่างค�ำประพันธ์ในการอธิบาย สามารถช่วยให้
นักศึกษาเข้าใจง่ายขึน้ และบทที่ ๗ ความเชือ่ ของคนไทย ก็เป็นบททีม่ คี า่ ประสิทธิภาพต�ำ่
ซึง่ มี E๑=๘๔ เนือ่ งจากบททีน่ ำ� เสนอความเชือ่ ของคนไทยเป็นเนือ้ หาค่อนข้างนามธรรม
นักศึกษาจึงได้คะแนนต�่ำในการท�ำแบบทดสอบ
จากการวิเคราะห์คะแนนแบบทดสอบหลังเรียนซึ่งเป็นประสิทธิภาพตัวหลัง
มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๘๖.๑ สังเกตได้ว่าคะแนนเฉลี่ยแบบทดสอบหลังเรียนต�่ำกว่า
คะแนนเฉลี่ยแบบทดสอบระหว่างเรียน เนื่องจากนักศึกษาท�ำแบบทดสอบระหว่าง
เรียนหลังจากการอ่านบทและยังจ�ำเนื้อหาได้ แต่ในการท�ำแบบทดสอบหลังเรียน
บางคนตัง้ ใจท�ำและทบทวนเนือ้ หาก่อนท�ำแบบทดสอบ บางคนไม่ได้ทบทวนจึงจ�ำเนือ้ หา
ไม่ได้ คะแนนแบบทดสอบหลังเรียนสูงสุดถึงร้อยละ ๙๒.๕ และต�่ำสุดถึงร้อยละ ๗๕
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จึงได้คะแนนเฉลี่ยต�่ำ
จากการวิเคราะห์ผลความก้าวหน้าจากคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนและ
หลังเรียน มีค่าดัชนีประสิทธิผลเป็น ๐.๗๕ แสดงว่านักศึกษาได้เพิ่มความรู้เกี่ยวกับ
บทละครนอกเรื่องสังข์ทองหลังจากการใช้หนังสืออ่านประกอบชุดนี้ ผู้วิจัยสังเกตว่า
คะแนนเฉลี่ยแบบทดสอบก่อนเรียนค่อนข้างต�่ำซึ่งได้คะแนนร้อยละ ๔๔.๘ แสดงว่า
นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับวรรณคดีไทยน้อย คะแนนเฉลี่ยแบบทดสอบหลังเรียนได้
ร้อยละ ๘๖.๑ แสดงว่านักศึกษามีความก้าวหน้าหลังจากการใช้หนังสืออ่านประกอบ
บทละครนอกเรื่องสังข์ทอง จากการวิเคราะห์ความก้าวหน้าของนักศึกษาพบว่ามี
หลายกรณี เช่น ผู้ทดลองบางคนได้คะแนนสูงในการท�ำแบบทดสอบก่อนเรียนแต่ได้
คะแนนแบบทดสอบหลังเรียนเท่ากับคนที่ได้คะแนนค่อนข้างต�่ำในการท�ำแบบทดสอบ
ก่อนเรียน เช่น นักศึกษาคนที่ ๑ ได้คะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนร้อยละ ๕๕ และ
ได้คะแนนแบบทดสอบหลังเรียนร้อยละ ๘๗.๕ ส่วนคนที่ ๒ ได้คะแนนแบบทดสอบก่อน
เรี ย นร้ อ ยละ๓๗.๕ และได้ ค ะแนนแบบทดสอบหลั ง เรี ย นร้ อ ยละ ๘๗.๕ เท่ า กั น
เพราะคนทีม่ พี นื้ ฐานดีกว่าอาจจะไม่ได้ทบทวนเนือ้ หาอย่างเต็มทีก่ อ่ นการท�ำแบบทดสอบ
หลังเรียน หรือไม่ได้ตั้งใจท�ำแบบทดสอบหลังเรียน ส่วนคนที่มีพื้นฐานอ่อนกว่าและ
พัฒนามากกว่าเนื่องจากตั้งใจอ่านหนังสืออ่านประกอบและตั้งใจท�ำแบบทดสอบ
จากการพิจารณาคะแนนแบบประเมินความพึงพอใจส�ำหรับนักศึกษาในการ
ใช้หนังสืออ่านประกอบพบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจในการใช้หนังสืออ่านประกอบ
บทละครนอกเรื่องสังข์ทอง เพราะได้เพิ่มความรู้ด้านวรรณคดีไทยและเรียนรู้เข้าใจ
วัฒนธรรม วิถีชีวิต และความเชื่อของคนไทยมากขึ้น และผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับ
งานวิจัยของอ�ำไพ ล�ำดวน (๒๕๕๕: ๒๕) ซึ่งศึกษาและวิเคราะห์การประเมินความ
พึงพอใจของนักศึกษาต่อหนังสือส่งเสริมการอ่านในด้านการพัฒนาทักษะการอ่าน
ส�ำหรับนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ ๑ จ�ำนวน ๒๑ คน ในสาขา
เครื่องกล สาขางานเทคนิคยานยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ ผลการวิจัยพบว่า
หนังสือส่งเสริมการอ่านสามารถช่วยพัฒนาการอ่านและช่วยเสริมสร้างทักษะและ
นิสัยรักการอ่าน นักเรียนได้รับประโยชน์ สนุกสนานเพลิดเพลิน อ่านจับใจความได้
และเล่าเรื่องที่อ่านได้อย่างมั่นใจ รวมทั้งน�ำความรู้ที่ได้จากการอ่านไปประยุกต์ใช้กับ
ตัวนักศึกษา
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ในการศึกษาความพึงพอใจส�ำหรับกลุม่ ตัวอย่างในการใช้หนังสืออ่านประกอบ
ครั้งนี้ มีคะแนนเฉลี่ย ๔.๓๘ คะแนน แสดงว่านักศึกษาพอใจหนังสืออ่านประกอบ
บทละครนอกเรื่องสังข์ทองส�ำหรับนักศึกษาชาวจีน ผู้วิจัยสังเกตว่านักศึกษาพอใจ
มากส�ำหรับรายการประเมินที่ ๒ คือเนื้อหามีความต่อเนื่องเป็นล�ำดับขั้นตอนซึ่ง
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ๔.๖๐ คะแนน แสดงว่าหนังสืออ่านประกอบชุดนี้ และจัดสร้าง
เนือ้ หาจากง่ายไปสูย่ าก ท�ำให้นกั ศึกษาสนใจอ่านและพัฒนาความรูอ้ ย่างมีประสิทธิภาพ
ส่วนนักศึกษาพอใจรายการประเมินที่ ๕ คือความยากง่ายของภาษาเหมาะสมกับ
ผู้เรียนซึ่งมีค่าเฉลี่ยต�่ำสุด ๔.๐๐ คะแนน แสดงว่าเนื้อหาบทอ่านยากส�ำหรับนักศึกษา
เนื่องจากมีค�ำศัพท์ยากที่เกี่ยวกับวรรณคดีกลอนบทละคร ความเชื่อ เป็นต้น จึงท�ำให้
นักศึกษาเข้าใจยาก
ตัวอย่างบทที่ ๑ ใช้แผนที่อธิบายความแพร่หลายเรื่องสังข์ทอง

ความแพร่หลายเรื่องสังข์ทอง
เรื่องสังข์ทองเป็นนิทานที่แพร่หลายมากในสังคมไทย ในปัญญาสชาดก
จะเรียกว่า สุวรรณสังขชาดก ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ พระองค์ทรงพระราชนิพนธ์เรื่องนี้ใหม่ซึ่งเป็นฉบับที่ได้รับ
ความนิยมมากในสังคมไทย เรื่องสังข์ทองมีชื่อเรียกต่าง ๆ กันไปในแต่ละท้องถิ่น
ภาคกลางเรียกว่า สังข์ทอง ภาคเหนือเรียกว่า สุวรรณสังข์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(ภาคอีสาน) เรียกว่า สุวรรณสังขกุมาร ภาคใต้เรียกว่า หอยสังข์
นิทานทีม่ โี ครงเรือ่ งคล้ายคลึงกับสังข์ทองนีย้ งั แพร่กระจายอยูใ่ นประเทศจีน
เมียนมา และอินเดีย แสดงว่านิทานสังข์ทองเป็นเรื่องที่ได้รับความนิยมมากในกลุ่ม
ชนชาติไทเนื่องจากมีวัฒนธรรมพุทธเถรวาท ๓ เช่นเดียวกันในมณฑลยูนนานของ
๓

เถรวาท [เถ-ระ-วาด] น. ชื่อนิกายพระพุทธศาสนาฝ่ายใต้ที่ถือกันในลังกา พม่า และ
ไทยเป็นต้น, หินยาน หีนยาน หรือทักษิณนิกาย ก็ว่า（小乘佛教）
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ประเทศจีน มีนิทานสองเรื่องที่มีโครงเรื่องคล้ายกับสังข์ทองของไทย คือ นิทานเรื่อง
อะลองหอยขาว（白蚌壳阿銮）ของคนไทใต้คงในเขตเต๋อหง（德宏傣族景颇
่ ง คนหน้าจักจัน่ （蝉面人）ของคนไทลือ้ ในเขตสิบสอง
族自治州）และนิทานเรือ
พันนา（西双版纳傣族自治州）

ตัวอย่างบทที่ ๒ ใช้แผนผังอธิบายสัมผัสของกลอน
กลอนบทละคร（戏曲诗）
สั ง ข์ ท องแต่ ง เป็ น ร้ อ ยกรองประเภทกลอนสุ ภ าพที่ ชื่ อ ว่ า กลอนบท
ละคร（戏曲诗）คือแต่งเพื่อเป็นบทร้องในการเล่นละคร กลอน คือ ค�ำประพันธ์
ชนิดหนึง่ มีถอ้ ยค�ำเรียงกันเป็นวรรค ๆ วรรคหนึง่ ๆ มีตงั้ แต่ ๖ ค�ำขึน้ ไปถึง ๙ ค�ำ หรือ ๑๐ ค�ำ 
ก็มี กลอนบทหนึ่งมี ๒ บาท บาทแรกเรียกว่าบาทเอก บาทหลังเรียกว่า บาทโท แต่ละ
บาทมี ๒ วรรค กลอน ๒ วรรคเรียกว่า ๑ ค�ำกลอน กลอนบทหนึง่ จึงมี ๒ ค�ำกลอน หรือ
๔ วรรค มีผู้เรียกชื่อกลอนทั้ง ๔ วรรค ตามล�ำดับว่า วรรคสลับ วรรครับ วรรครอง
และวรรคส่ง

หนังสืออ่านประกอบบทละครนอกเรื่อง “สังข์ทอง” ส�ำหรับนักศึกษาชาวจีน
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แผนผังบังคับสัมผัสของกลอนสุภาพ

หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่ากลอนแปด

ตัวอย่างบทที่ ๘ ใช้รูปภาพอธิบายลักษณะตัวละคร
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๘. นาค
ชื่อไทย
นามต่าง ๆ
ชื่ออังกฤษ
ชื่อจีน
ประเภท
ลักษณะ

นาค
ภุชงค์ นาคี นาคา
Naga
那伽（泰国神话中的龙）

สัตว์ในเทพนิยาย
มีลักษณะเป็นงูตัวใหญ่มีหงอนสีทอง และตาสีแดง เกล็ด
เหมือนปลา มีหลายสีแตกต่างกันไปตามบารมี๔ บ้างก็มีสีเขียว
บ้างก็มีสีดำ� บ้างก็มีเจ็ดสี พวกนาคตระกูลธรรมดาจะมีเศียร๕
เดียว แต่หากเป็นนาคตระกูลสูงอาจมีสามเศียร ห้าเศียร
เจ็ดเศียรและเก้าเศียร
ที่อยู่อาศัย
บาดาล (พื้นที่ใต้ระดับผิวดินลงไป)
ความสามารถพิเศษ มีอิทธิฤทธิ์๖ สามารถแปลงกายได้ดังใจปรารถนา

สรุปและอภิปรายผล
การศึ ก ษาวรรณคดี ไ ทยเป็ น เรื่ อ งยากส� ำ หรั บ ชาวต่ า งชาติ ใ นการเรี ย น
ภาษาไทย เนื่องจากวรรณคดีไทยส่วนใหญ่แต่งด้วยร้อยกรอง ใช้ภาษายากและลึกซึ้ง
อีกทัง้ ยังมีวฒ
ั นธรรม วิถชี วี ติ และความเชือ่ ของคนไทยแฝงอยู่ การสร้างเครือ่ งมือชุดนี้
ผู้วิจัยต้องอ่านบทละครนอกเรื่องสังข์ทองฉบับพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จ
พระพุ ท ธเลิ ศ หล้ า นภาลั ย ซึ่ ง เป็ น การอ่ า นที่ ย ากมากส� ำ หรั บ ผู ้ วิ จั ย จึ ง ต้ อ งอ่ า น
หลายครัง้ เพราะฉบับนีแ้ ต่งเป็นกลอนบทละคร ผูอ้ า่ นต้องมีความรูเ้ กีย่ วกับฉันทลักษณ์
ของร้อยกรอง ก่อนที่จะอ่านบทละครนอกเรื่องสังข์ทอง ผู้วิจัยอ่านเรื่องย่อที่แต่ง
เป็นร้อยแก้วก่อน เพื่อศึกษาที่มาของเรื่องสังข์ทอง และเอกสารที่เกี่ยวกับวรรณคดี
๔
๕
๖

บารมี [บา-ระ-มี]น. คุณความดีที่ได้บ�ำเพ็ญมา（恩德，恩泽，德行，仁德）
เศียร ค�ำราชาศัพท์ หมายถึง “หัว”（头）
อิทธิฤทธิ์ [อิด-ทิ-ริด]น. อ�ำนาจศักดิ์สิทธิ์（神通，法力，魔力）
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และกลอนบทละคร ในกระบวนการอ่านรอบแรกผู้วิจัยอ่านเรื่องราวแต่ละตอนเพื่อ
ท�ำความเข้าใจ ในการอ่านรอบที่สองผู้วิจัยใช้พจนานุกรมช่วยในการอ่านเพื่อให้เข้าใจ
เนื้อเรื่องมากขึ้น เช่น การใช้ค�ำราชาศัพท์ ค�ำไวพจน์ ภาพพจน์ และได้สัมผัสวรรณศิลป์
ในการแต่งเรื่อง เพื่อให้เข้าใจฉันทลักษณ์ของร้อยกรอง ในการอ่านรอบที่สามผู้วิจัยได้
สอบถามเพื่อนคนไทยและอาจารย์ที่ปรึกษาที่มีความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยที่ปรากฏ
ในเรื่องสังข์ทอง เช่นวิถีชีวิตของคนไทยในสมัยก่อน ทัศนคติของคนไทยในเรื่องการ
เลือกคูค่ รอง ความเชือ่ ทางพุทธศาสนา เป็นต้น หลังจากนัน้ ผูว้ จิ ยั ไปค้นคว้าอ่านหนังสือ
ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมและอ่านตัวบทเพิ่มขึ้นอีกหลายครั้ง
ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยพบว่ามีนิทานพื้นบ้าน ๒ เรื่องในมณฑลยูนนาน
มี โ ครงเรื่ อ งคล้ า ยกั บ สั ง ข์ ท องของประเทศไทย แสดงว่ า สั ง ข์ ท องเป็ น เรื่ อ งที่
ได้รบั ความนิยมมากในกลุม่ ชนชาติไท ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของวัชราภรณ์ ดิษฐป้าน
(๒๕๔๕: ๒๑๘) ดังนี้ “การแพร่หลายของแบบเรื่องนิทานสังข์ทองในกลุ่มคนไทย-ไท
แสดงให้เห็นรสนิยมทางวรรณกรรมที่คล้ายคลึงกันของคนไทย-ไทว่า ต่างก็รู้จักและ
ชื่นชอบเรื่องแบบสังข์ทองเหมือน ๆ กัน จึงท�ำให้มีการสร้างสรรค์นิทานที่มีโครงเรื่อง
แบบเดียวกันนีอ้ กี หลายเรือ่ ง และยังแสดงให้เห็นลักษณะร่วมทางวรรณกรรมของกลุม่
คนไทย-ไทที่ปรากฏตรงกัน ไม่ว่าจะเป็นคนไทยในประเทศไทยหรือกลุ่มชนชาติไทนอก
ประเทศ” นิทานพื้นบ้านในประเทศจีนที่มีโครงเรื่องคล้ายกับสังข์ทองของประเทศไทย
ได้แก่ เรื่องอะลองหอยขาวของคนไทใต้คง ในเขตเต๋อหง และเรื่องคนหน้าจักจั่นของ
คนไทลื้อ ในเขตสิบสองพันนา มณฑลยูนนาน วรรณกรรมทั้ง ๓ เรื่องนี้รับอิทธิพล
มาจากปัญญาสชาดก เนื่องจากมีวัฒนธรรมพุทธเถรวาทเช่นเดียวกัน สะท้อนให้เห็น
ถึงความเป็นส่วนร่วมและความแตกต่างทางวัฒนธรรมของประเทศไทยและประเทศ
จีน ความรู้ที่เชื่อมโยงในการท�ำความเข้าใจกลุ่มคนไทสามารถกระตุ้นความสนใจของ
นักศึกษาชาวจีนในการอ่านหนังสืออ่านประกอบบทละครนอกเรื่องสังข์ทอง ท�ำให้
นักศึกษาชาวจีนเข้าใจเรื่องสังข์ทองลึกซึ้งขึ้น และเป็นความรู้เพิ่มเติมที่ต่างจากการ
เรียนในห้องเรียน สามารถพัฒนาความเข้าใจด้านวัฒนธรรม วิถชี วี ติ และความเชือ่ ของ
คนไทยมากยิ่งขึ้น
ผูว้ จิ ยั จึงเกิดแรงบันดาลใจในการสร้างหนังสืออ่านประกอบบทละครนอกเรือ่ ง
สังข์ทองทีม่ คี วามคล้ายคลึงกับวัฒนธรรมจีน และเป็นการกระตุน้ ความสนใจในการเรียน
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ภาษาไทย ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาชาวจีน เช่น ในบทที่ ๗ ความเชื่อของ
คนไทย บทนี้ได้กล่าวถึงความเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรม ซึ่งมีหลักธรรมที่ถือว่าท�ำดีได้ดี
ท�ำชั่วได้ชั่ว（善有善报，恶有恶报）เป็นหลักธรรมในศาสนาพุทธที่ชาวจีนก็นับถือ
เหมือนกัน ความเชื่อเรื่องนี้สอดแทรกในเรื่องสังข์ทองตลอดทั้งเรื่อง ความเชื่อที่
คล้ายคลึงกันจึงท�ำให้นักศึกษาชาวจีนเข้าใจเนื้อเรื่องมากขึ้น ส่วนวัฒนธรรมที่ต่างกัน
ท�ำให้นักศึกษาชาวจีนเห็นถึงเอกลักษณ์ของแต่ละประเทศเช่น ในบทที่ ๘ เกร็ดความรู้
ได้แนะน�ำพญานาค ซึ่งเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ที่ปรากฏในเรื่องสังข์ทองและวรรณคดีอีก
หลายเรื่อง คนไทยเชื่อว่าพญานาคเป็นเทพเจ้าที่สร้างแม่น�้ำ  และสามารถให้ลมให้ฝน
กับมนุษย์ได้ ลักษณะเช่นนีท้ ำ� ให้นกั ศึกษาชาวจีนนึกถึงความเชือ่ เรือ่ งมังกรในประเทศจีน
ความเชือ่ เรือ่ งพญานาคของคนไทยกับความเชือ่ เรือ่ งมังกรของคนจีนท�ำให้เกิดประเพณี
ต่าง ๆ ในทั้งสองชาติ เป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ งานวิจัยของ
Wang Lijiao (๒๕๕๔: ๑๔๔) ได้ศึกษาต�ำนานการก�ำเนิดและประเพณีความเชื่อที่
เกี่ยวข้องกับพญานาคของไทยและมังกรของจีนและกล่าวว่า “พญานาคกับมังกรอยู่คู่
วัฒนธรรมไทยและจีนมาช้านาน สัตว์ศักดิ์สิทธิ์ทั้งสองเป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรม
และเป็นเอกลักษณ์ของทั้งสองชาติท่ีสื่อให้เห็นถึงพัฒนาการทางด้านความเชื่อและ
ความคิด” ฉะนัน้ ความคล้ายคลึงและความแตกต่างทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศไทย
และประเทศจีนเป็นแรงจูงใจที่ท�ำให้นักศึกษาสนใจอ่านหนังสืออ่านประกอบบทละคร
นอกเรื่องสังข์ทองมากขึ้น
ในกระบวนการสร้างเครือ่ งมือ นอกจากศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วกับ
วรรณคดี ลักษณะกลอนบทละคร บทละครนอกเรื่องสังข์ทองและกระบวนการสร้าง
หนังสืออ่านประกอบ ผู้วิจัยยังได้ไปชมการแสดงเรื่องสังข์ทองในวันอาทิตย์ท่ี ๑๒
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ตอนเลือกคู่-หาปลา และในวันศุกร์ที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ตอนทิ้งพวงมาลัย ตีคลี และถอดรูป ที่โรงละครแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร และวันที่
๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ตอนทิ้งพวงมาลัย-ถอดรูปที่หอประชุม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วังท่าพระ กรุงเทพมหานคร ตอนทีจ่ ดั แสดงเป็นตอนทีไ่ ด้รบั ความนิยมมากในสังคมไทย
การไปชมการแสดงได้เพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้วัฒนธรรมไทยให้ผู้วิจัยเข้าใจละคร
นอกมากขึ้น ทั้งลักษณะค�ำประพันธ์และลีลาการแสดง การร้องบทของผู้แสดงท�ำให้
เข้าใจการสัมผัสของกลอนบทละครมากขึ้น ได้เห็นความงามของภาษา ช่วยให้ผู้วิจัย
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สร้างบทที่ ๒ กลอนบทละคร ของหนังสืออ่านประกอบบทละครนอกเรื่องสังข์ทอง
ได้ง่ายขึ้น และท�ำให้เห็นภาพรวมของการแสดงละครนอกทั้งท่าทางของตัวละคร
การเล่นตลกขบขัน ลักษณะบทเพลงที่บรรเลง ท�ำให้เข้าใจลักษณะของละครนอก
มากขึ้น ซึ่งต่างจากการอ่านบทพระราชนิพนธ์เพียงอย่างเดียว
การสร้างเครื่องมือและน�ำไปทดลองกับนักศึกษาชาวจีน ๓ ครั้ง ผู้วิจัยพบว่า
บทที่ ๒ กลอนบทละครเป็นบทที่มีปัญหามากที่สุดในการทดลอง การทดลองครั้งที่ ๑
ผู้ทดลองได้คะแนนเต็มในการท�ำแบบทดสอบระหว่างเรียน เนื่องจากผู้วิจัยอธิบายข้อ
สงสัยเมือ่ ผูท้ ดลองอ่านบทที่ ๒ และเมือ่ ผูท้ ดลองอ่านเสร็จก็ทำ� แบบทดสอบทันที จึงได้
คะแนนเต็มในการท�ำแบบทดสอบระหว่างเรียน การทดลองครั้งที่ ๒ และครั้งที่ ๓
พบว่าบทที่ ๒ กลอนบทละครเป็นบททีม่ คี ะแนนเฉลีย่ ต�ำ่ สุดในบทอ่านทัง้ หมด การทดลอง
ครั้งที่ ๒ ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๘๓.๓ การทดลองครั้งที่ ๓ ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
๘๒.๖ แสดงว่าบทที่ ๒ เป็นบทที่ยากที่สุด นักศึกษาไม่เคยเรียนความรู้ด้านนี้มาก่อน
ในบทนี้การน�ำเสนอคณะกับสัมผัสของร้อยกรองเป็นเนื้อหาที่ต้องอาศัยความจ�ำมาก
ส่วนลักษณะกลอนบทละครที่กล่าวถึงชื่อเพลงที่ใช้ร้อง เช่น เพลง “รื้อ” และ “ร่าย”
เพลงหน้าพาทย์ เช่น เพลง “เชิด” และ “เสมอ” เป็นต้น นักศึกษาชาวจีนจะนึกภาพ
ไม่ออกว่าการแสดงละครนอกเป็นอย่างไร ผู้วิจัยจึงพยายามเล่าประสบการณ์การไป
ดู ก ารแสดงและอธิ บ ายลั ก ษณะการแสดงละครนอก ผู ้ ท ดลองจึ ง เข้ า ใจมากขึ้ น
ส�ำหรับผู้วิจัยเองก็ไม่เคยมีความรู้เกี่ยวกับวรรณคดีไทย และใช้เวลาในการสร้าง
บทที่ ๒ กลอนบทละครนานที่สุด ผู้วิจัยต้องศึกษาความรู้พื้นฐานความรู้วรรณคดีไทย
และศึ ก ษาลั ก ษณะค� ำ ประพั น ธ์ ข องบทละครนอกเรื่ อ งสั ง ข์ ท องโดยใช้ ห นั ง สื อ
พจนานุกรม วารสาร งานวิจัยต่าง ๆ ประกอบ หลังจากนั้นต้องสังเคราะห์เนื้อหาและ
น�ำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างบทอ่านส�ำหรับนักศึกษาชาวจีน การเรียบเรียงประเด็น
และจัดสร้างเนื้อหาโดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายในการอธิบาย ก็เป็นเรื่องยากมากส�ำหรับ
ผูว้ จิ ยั ผูว้ จิ ยั สามารถสร้างบทที่ ๒ กลอนบทละครได้เนือ่ งจากมีหนังสือหลากหลายชนิด
สามารถเปิดอ่านได้เมือ่ สร้างบทนี้ มีอาจารย์ทปี่ รึกษาซึง่ เชีย่ วชาญในด้านวรรณคดีไทย
ให้ค�ำแนะน�ำตลอดช่วงระยะเวลาการท�ำวิจัย ประสบการณ์ในการชมการแสดงเรื่อง
สังข์ทอง และไปเก็บข้อมูลเกีย่ วกับเรือ่ งสังข์ทองในทีต่ า่ งๆ ก็ชว่ ยให้ผวู้ จิ ยั เข้าใจเรือ่ งนี้
มากขึ้น และท�ำงานวิจัยได้ง่ายขึ้น

70

วารสารไทยศึกษา ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๖๐

หลังจากการทดลองงานวิจัยครั้งนี้เสร็จสิ้นลง ผู้วิจัยมีโอกาสน�ำหนังสืออ่าน
ประกอบบทละครนอกเรื่องสังข์ทองไปทดลองสอนกับนักศึกษาเวียดนาม ๑ คน และ
นักศึกษาเมียนมา ๑ คนที่ก�ำลังเรียนภาษาไทย ระดับปริญญาโท คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เนื้อหาการสอนคือบทที่ ๑ เรื่องย่อสังข์ทอง บทที่ ๒
กลอนบทละคร และบทที่ ๓ ค�ำราชาศัพท์ การสอนครั้งนี้เป็นประสบการณ์พิเศษที่น�ำ
เครื่องมือไปทดลองกับนักศึกษาต่างชาติซึ่งไม่ใช่นักศึกษาชาวจีน ผู้วิจัยตัดภาษาจีน
ทีแ่ ทรกอยูใ่ นเนือ้ หาออก อธิบายเนือ้ หาด้วยภาษาไทย เปิดวีดโิ อการแสดงเรือ่ งสังข์ทอง
ให้นักศึกษาดู พบว่านักศึกษาเวียดนามและนักศึกษาเมียนมามีความเข้าใจเนื้อหา
ผู้วิจัยยังแลกเปลี่ยนความคิดกับนักศึกษา เปรียบเทียบความเหมือนและความต่าง
ด้านวัฒนธรรม ความเชื่อของแต่ละประเทศซึ่งเป็นเนื้อหาที่แฝงอยู่ในเรื่องสังข์ทอง
เช่น วัฒนธรรมการแต่งงาน ความศรัทธาในพุทธศาสนา และความเชือ่ ด้านไสยศาสตร์
เป็นต้น สังเกตว่าหนังสืออ่านประกอบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นสามารถน�ำไปใช้กับชาวต่างชาติ
ที่ไม่ใช่นักศึกษาจีน โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้
การวิจัยครั้งนี้นอกจากการสร้างหนังสืออ่านประกอบบทละครนอกเรื่อง
สั ง ข์ ท องส� ำ หรั บ นั ก ศึ ก ษาชาวจี น แล้ ว ผู ้ วิ จั ย ยั ง ได้ ฝ ึ ก วิ ธี ก ารศึ ก ษาค้ น คว้ า ข้ อ มู ล
วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล เพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้วัฒนธรรมไทยและ
วิธีการน�ำไปประยุกต์ใช้ในงานวิจัย ส่วนหนังสืออ่านประกอบที่สร้างขึ้นก็สามารถ
เพิ่มความรู้วรรณคดีไทยเรื่องสังข์ทองให้แก่นักศึกษาชาวจีน และพัฒนาความเข้าใจ
ด้านวัฒนธรรม วิถีชีวิต และความเชื่อของคนไทย ท�ำให้นักศึกษาชาวจีนเข้าใจคนไทย
และสังคมไทยมากขึ้น
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